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  SLAGSTA GILLE 40 ÅR 2020

Foto av Slagsta Gilles medlemmar 2010
vid Slagsta Gård



Vid mötet 800130 beslöts att bilda en egen förening. Namnet blev naturligt: Slagsta Gille. 
En interimsstyrelse bildades med följande sammansättning:
Ordförande Gunnel Rudbeck- Carlsson
Sekreterare  Bo Walter
Kassör  Jan Östling
Dansledare Lars Hedstrand
Musikledare Curt Carlsson
Ledamöter Britt-Marie Östling, Solveig Elofsson, Margot Hedstrand

Vid medlemsmötet den 31 december 1980 var 92 vuxna och 90 barn redan medlemmar i 
Slagsta Gille.

Fredagsdanser var det  den sista fredagen i månaden. De var välbesökta av dansare och 
spelmän.
Den 7 juni 1980 ordnade Slagsta Gille en dans- och spelmansstämma vid Slagstabadet i ett 
strålande vackert sommarväder.
Spelmansträffar i Slagsta Gårds östra flygel blev populära lördagsträffar för många spel-
glada med upp till 40 personer.
Danskurser för vuxna på torsdagar för ett 50-tal deltagare.
Danskurser för barn med ett 80-tal barn i två olika grupper.
Kurs i polskedanser vid tre tillfällen.

Det var så det började för 40 år sedan för Slagsta Gille

2

           Slagstastämman i textilapplikation designad av Gunnel Rudbeck-Carlsson och
               sydd av Ingrid Nordholm, Inger Lund och Gunnel Rudbeck-Carlsson 
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   En tidig dansuppvisning på Weibulls, numera Plantagen, i Slagsta
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   Personerna på bilden är:

Stående i övre raden från vänster:
Rolf Eriksson, Pelle Renglin, Olle Widerström, Ove Brostedt, Allan Eriksson, 
Janne Östling, Hasse Eldeklev, Åke Tjernlund, Gunnar Belin, Ove Österberg, 
Göran Frööjd, Gösta Bäckström, Åke Andersson, Marine Nelsäter, Lars-Göran Fröström, 
Åke Blomberg, Bosse Walter och Curt Carlsson.

Sittande i nedre raden från vänster:
Stig Evert Eriksson, Annika Frööjd, Solveig Björklind, Christine Gustavsson, 
Lillemor Österberg, Elsie Eldeklev, Inger Tjernlund, Gunilla Belin, Berit Fröström, 
Solveig Elofson, Britt-Marie Östling, Vivi Brostedt och Sven Törner.

En annan tidig kommentar i
Hällristningen om hur det 
är att dansa med Slagsta Gille 
på en fredagsdans.



Dansuppvisning av våra ungdomar på Trädgårdstorp i Botkyrka,
fint klädda i Slagstadräkter och folkdräkter. 

Kerstin Andersson, Cecilia Modig, Karin Wester och Sigge Larsson spelade.

Vårt ungdomslag visar stolt upp sig i sina fina folkdräkter 
med sina dansledare Leif Björklind och Eva Björklind.

Många år senare vid Slagsta Gård
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Nostalgikväll i Brunnaskolan oktober 2019

     För 40 år sedan hade vi vår första fredagsdans. Det var början till att Slagsta Gille
startade och blev en förening. 
Vi var då 6 st som hyrde Brunnaskolans matsal. Vi gick ut med lappar i Slagsta 
(800 hus) och uppmanade:
” Du som tycker om att dansa gammalt, du som har ett instrument hängande på väggen, kom 
till Brunnaskolans matsal, 10 kr i entré.”
Till den första fredagsdansen 1979 kom det 80 personer.
Flera spelmän träffades för första gången. Dansarna undrade vad vi hade fått tag på den fina 
orkestern som spelade så bra.

    Till vårt 40-årsjubileums fredagsdans kom det nästan lika många dansare och spelmän. 
Flera som var med förr och inte längre är medlemmar kom också med och firade. 
Slagsta Gille hade fått hyra Brunnaskolans matsal. Entréavgiften var densamma som för 
40 år sedan, 10 kr.
      Plantagen hade till lotteriet skänkt fina blommor och Eva Roxström och Maud Norberg 
lämnade handarbetade vinster. Vi fick ihop till ett toppenfint lotteri. 
Stort tack!
     Vi dansade många av de gamla danserna från förr. Curt hade en lista över vilka låtar som 
spelades då. Han lyckades även få tag på en overheadapparat, där sångtexter kunde ses på 
filmduk. 
    
    Det blev en riktigt fin och rolig danskväll. Tyvärr blev det ett snabbt slut, då larmet gick 
igång och vi fick snabbt lämna skolan.

   

 Den som minns och som var med:
Britt-Marie Östling
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Dansen i full gång på nostalgikvällen



Ja, så skall vi ha en tidning för vår förening - men namnet då?
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                               Bo Walter, ordförande 2009 - 2012

    

 

     Från Gillets start som förening 1980 var jag sekreterare under de fem första åren. Några 
år senare blev jag ordförande under åren 1993-1995
Nästa ordförandeuppdrag hade jag under åren 2009 – 2012.
Jag ska försöka minnas vad som hänt under dessa fyra år. Det är tur att ”Hällristningen” 
finns. Där får man en bra överblick över vad som hänt under åren.
Aktiviteterna under dessa år är många. En del har ”satt sig” och blivit årligt återkommande 
- som ett starkt varumärke för Slagsta Gille.

   
                                             

  

    

                                          Roddare och författare Bo Walter

   
   

   
  

”Att se tillbaka på sin historia är som att ro:
Färdriktningen är framåt,
Men blicken riktar man bakåt
och synfältet vidgas hela tiden”

                                          Gustav Hedenvind-Eriksson
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Årliga återkommande aktiviteter som stärker Slagsta Gilles varumärke: 

• Sommarstämmor i Trädgårdstorp
• Vinterstämmor i Hallunda Folkets Hus
• Folkdansringens dag, år 2009 och 2010 i Långholmsparken, 2011 och 2012 på Stortorget 

i Gamla Stan
• Slagsta Gilles spelmän spelar till dans på Bollnästorget, Skansen
• Spel och dans i Hågelbyparken till midsommarfirandet med Slagsta Gilles spelmän, 

folkdansare, barngrupper och ungdomar (vi startade redan 1985)
• Dans och spel till julgransplundringar
• Spel- och dansuppvisningar på äldreboende i Farsta
• Spel- och dansuppvisning på nationaldagen 

Andra viktiga händelser – ett försök till förnyelse och att få nya medlemmar och när-
ma oss människor med annan kulturell bakgrund

• Skolprojekt: Hammerstaskolan och Borgskolans 5:e-klassare har under lektionstid
      fått lära sig enklare folkdanser med musiker och dansinstruktörer från Slagsta Gille.
      Samtliga elever i Freinetskolan har under sina hantverksdagar fått lära sig enklare   
      folkdanser.
• Konsert med en afrikansk kör, Triple & Touch, Slagsta Gilles spelmän och några dan-

sare från vår ungdomsgrupp
• Nybörjargrupp i gammeldans
• Spel och dans för nyanlända flyktingar i Botkyrka Folkhögskola

Vi är välorganiserade

• Vi har utsetts till ”Utmärkt förening” av Botkyrka Kommun, efter att vi genomgått 
en omfattande certifiering med avseende på bland annat ekonomi och administrativa 
rutiner.

• Vi har ett antal sektioner där all verksamhet bedrivs och stöds av en väl utarbetad ar-
betsordning.

Tillsammans på annat sätt: resor, fester m.m.

• Resa till Kina 3-12 april 2009
• Bornholm 9-13 juni 2011
• Frankrike 29/7-5/8 2012

Gruppdynamik och personlig utveckling
Spel och dans ger oss mycket på flera sätt, trevlig samvaro, spel- och dansglädje, inlärning, 
träning, utveckling både i grupp och enskilt.

Slagsta Gille betyder mycket för många!
                                                                                                                                Bo Walter
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    Karl Gunnheden, ordförande 2013 - 2018
                                     
     Under många år och under ledning av flera ordförande i Slagsta Gille har jag haft för-
troendet att ingå i styrelsen i denna förening som har sina idérötter i bondesamhället och nu 
verkar i IT-tiden med allt vad detta innebär. När jag kom in i styrelsen i början av 1990-talet 
som ledamot blev jag imponerad över den moderna organisation som föreningen speglade.
     

     Slagsta Gille var en processorienterad förening där ”processerna” Musik, Dans, Slöjd och 
Forskning var egna processer under varumärket Slagsta Gille. De levde under eget ansvar 
för produktion av sin verksamhet men under Slagsta Gilles filosofi och budget. Detta innebar 
en smidig organisation där kärnverksamheterna drev sina älskade dans-, musik-, stämmo- 
och slöjdverksamheter  i egen processform.  Styrelsen behövde inte grotta ner sig i detaljer 
utan kunde bedriva verksamheten i projekt där projektledaren ledde verksamheten till flera 
framgångsrika mål. Denna typ av organisation tränger numera in i Sverige på ett framgångs-
rikt sätt. Med detta vill jag ha sagt att vi har en mycket modern styrelse- och ledningsform 
som är processorienterad.

    Mina år som ordförande 2013 till 2018 var bara positiva och stimulerande. Vi genomförde 
traditionella årsprogram  med våra julgransplundringar, vinter- och sommarstämmor i Hal-
lunda Folkets Hus och Trädgårdstorp. Ledningen för Hågelby ville gärna ha våra spelmän 
och dansare för midsommarfirandet och redan i april var dessa förhandlingar avklarade till 
allas belåtentenhet på midsommarafton. Våra musiker och dansare tränade höst och vår och 
gillesdanser tog alltmer plats i verksamheten för både hälsa och gemyt.
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    Våra resor har alltid varit trevliga och framgångsrika. Jag minns särskilt vår resa till Dan-
mark den 20-25 september 2017. Vi färdades där rakt ut i Västerhavet på en smal landtunga 
som var som en bro fem kilometer till den vackra och besöksvärda ön Römö strax norr om 
den tyska ön Sylt. Jag har gjort ett återbesök på Römö med min husvagn och återsett den 
fina oasen, där vi dansade med våra danska vänner. Vi gjorde också besök i Sönderborg och 
besökte det fina slottet i staden, Sönderborg Castle. Med en viss skräck dansade vi Sönder-
borgkadrilj utanför slottet med våra danska vänner. Vår Danmarkresas sista stopp  blev hos 
vår vänförening i Bröndby strax före Öresundsbron.
      
    Under min tid som ordförande fick jag förtroendet att jobba i Folkdansringens styrelse för 
hela Sverige vilket gav en fantastisk insyn i alla föreningar som verkar som Slagsta Gille 
i orter över hela Sverige. Det är en härlig folkrörelse som sprider kultur och kunskap i alla 
bygder över hela Sverige. Det finns folk som jobbar och kämpar med musik och dans i näs-
tan varje  ort och det är vår skyldighet att hålla samman denna viktiga folkrörelse.
Vi har en härlig förening med  trevliga och intressanta medlemmar med sina rötter från hela 
Sverige eftersom vi bor i en inflyttningsbygd, Botkyrka. Det speglar sig särskilt när vi har 
våra hembygdsdräkter som har sin hemvist över hela Sverige. Det är en fantastisk parad 
som visar upp sig, från omåttligt rika bygder till mera försiktiga bygder som speglar sig i 
folkdräkten. Det är en fantastisk känsla att få visa upp denna kavalkad av dräkter när vi har 
uppvisningar. Det är som om lilla Skansen och bondekulturen visar upp sig i skördedräkt 
och fest. I en värld där folk flyttar kors och tvärs över jordklotet känns det så fint att dansa 
och höra nyckelharpan spela gamla låtar som dansarna ombildar till härliga kulturupplevel-
ser och lockar fram tanken till våra förfäders sätt att roa sig i kök och på logar på knarriga 
golv där glädjen förlängde livet. Jag känner stor tacksamhet till alla medlemmar som berikat 
nästan 40 år av mitt liv med härliga upplevelser och underbar musik och dans.
   
    Under mina år i styrelsen vill jag rikta ett stort tack till alla i ledningen av Slagsta Gille 
och alla sektionsledare och personer som tagit tag i våra verksamheter som ledare eller sak-
kunniga. Utan er hade vi stått oss slätt. När det behövdes en projektledare eller resursperson  
fanns det alltid någon som ställde upp oavsett om det gällde korsstygn, ampere, stämma, 
teaterföreställning eller danssteg och regissör. Det är den kompetensen som ger en organisa-
tion en kraft att likna vid en pansarspränggranat som tar sig igenom pansarstål.
Tack till er alla  som jag har ett tydligt medlemsbudskap till  ”Bit Dig Fast”

Karl Gunnheden
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           Göran Frööjd, ordförande 2019 - 

     Nu har Gillet funnits i 40 år och kommit in i medelåldern, ungefär den åldern som många 
var i då Gillet bildades. Firandet kommer att pågå hela året men vi har även haft en nostalgi-
träff hösten 2019 i form av en fredagsdans i Brunnaskolan, där allt började.

   

 

     Vem är då Göran? Jag startade min bana inom folkdans i Folkdanslaget Fyrväpplingen 
och när jag träffade Annika gick jag även med i Vasa Ungdomsring. Båda föreningarna dan-
sade på torsdagar så det blev att välja. Hösten 1979 lockade Lars-Göran och Berit med oss 
till en fredagsdans hos Slagsta Gille. Kvällen var mycket trevlig, många dansare och spel-
män och en glad atmosfär. Jag blev medlem i Slagsta Gille 1980 som dansare. Föreningen 
sjöd av liv. Många aktiviteter och grupper. Det var en otroligt härlig tid att få vara med när 
folkdans och folkmusik var på topp och en väldigt populär fritidssysselsättning.  
    
   Ganska snart fick jag ta hand om medlemsregistret. Det var både kul och en utmaning, 
eftersom vi var ca 450 medlemmar totalt, bestående av barn, ungdomar och vuxna. Om jag 
hade fått frågan om att bli ordförande för 40 år sedan hade jag tackat nej. Det kändes som 
ett alldeles för stort ansvar att leda en hel förening. Nu, när jag varit med i flera styrelse-
uppsättningar och vet hur bra hela Gillet drivs framåt av alla sektioner och arbetsgrupper, 
så känns det som en stor ära att få ha denna roll. Att vara ordförande innebär att ta initiativ, 
lyssna på alla och våga ta beslut tillsammans med övriga styrelseledamöter. Ibland kan det 
vara svårt att tillfredsställa alla.
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      Att vara medlem i en förening ger mig mycket och det känns naturligt för mig att hjälpa 
till där det behövs. Det är svårt att sitta still när till exempel bord och stolar ska röjas, för att 
ge plats till spel och dans. Jag är nog en typisk föreningsmänniska.

   Om jag fick önska mig något, så vore det att fler medlemmar tänker på vad de kan göra för 
Gillet, i stället för vad de kan få ut av Gillet. Så här tänker jag: fler medlemmar som gör lite 
i stället för några som gör mycket. Detta innebär att ingen blir utarbetad eller uttråkad och vi 
har väldigt mycket roligare när vi jobbar tillsammans.

               
   
     
       

     Ordförandeklubban lämnas över från Karl Gunnheden som var ordförande före mig.  

Göran Frööjd



            Danser som vi skapat under våra 40 år som förening

      Slagsta Gille är en förening där både dansledare och dansare har skapat många nya 
danser samt gjort många sceniska bearbetningar av redan befintliga danser.

     Här kommer en förteckning över nyskapade danser. En del har fallit i glömska men 
många danser dansas fortfarande regelbundet. Jag har endast tagit med de danser som kon-
struerats av medlemmar i Slagsta Gille. Kanske att listan blivit ännu längre om jag hade tagit 
med danser som skapats innan konstruktören blev invald i Slagsta Gille. Många av danserna 
är uppskattade både av våra egna dansare men även av dansare i andra föreningar.

Kavaljersengelska från Slagsta Konstruerad av Annika Frööjd 1988
Jubileumsfröjd    Konstruerad av Annika Frööjd 1990
Slottshambo från Wiik  Konstruerad av dansarna 1992
Säcken      Konstruerad av Slagsta Gilles premiärer 1992?
Polka i olika viljor    Konstruerad av dansarna 1993
Triangeldrama för fem par   Konstruerad av Annika Frööjd 1993
Fångarnas klackschottis   Konstruerad av dansarna 1993
Pols i turer från Slagsta   Konstruerad av Annika Frööjd 1993
Skorpionen    Konstruerad av Annika Frööjd 1993
Mazurkasvit     Konstruerad av dansarna 1993
Bakfotadans från Slagsta  Konstruerad av Slagsta Gilles Premiärer 1995-1996
Tjugoåringen     Konstruerad av Annika Frööjd 2000
Festpolka     Konstruerad av Annika Frööjd 
Silverhambo     Konstruerad av Annika Frööjd 2005
Kvartingen      Konstruerad av Annika Frööjd 1995 samt 2005
Tullingepolkan    Konstruerad av Britt-Marie och Jan Östling 2006
C:sons hambo    Konstruerad av Birgitta och Bengt Carlsson 2006
Snöslungan     Konstruerad av Britt-Marie och Jan Östling 2007
Stjärnsnoa    Konstruerad av Annika Frööjd 2010
Slagstavalsen     Konstruerad av Annika Frööjd 2010
Järnasvingen    Konstruerad av Annika Frööjd 2012
Kanariepolka     Konstruerad av Birgitta och Bengt Carlsson 2013
Kalashambo     Konstruerad av Annika Frööjd 2015
Kringlan      Konstruerad av Annika Frööjd 2018
Byrvikens Vals    Konstruerad av EvaGun och Rolf Redhult 2018
Rubinvalsen     Konstruerad av Annika Frööjd 2020
                 Dansinstruktör Annika Frööjd

      Vår dansledare Annika Frööjd har genom alla år varit en bra dansinstruktör och hon 
har dessutom skapat många av Slagsta Gilles fina danser, vilka vi kunde njuta av på årets 
vinterstämma: Jubileumsfröjd, Kvartingen, Tjugoåringen, Silverhambo, Slagstavalsen, Ka-
lashambo och Rubinvalsen.   

Maud H Norberg
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Dansledare i Slagsta Gilles 40-åriga historia

     Jag har varit med i Slagsta Gille sedan starten. Under stor del av de första 20 åren var jag 
dansledare för olika barn- och ungdomsgrupper.
    En av de bästa uppvisningarna med Premiärerna var 1997 på Skansen där vi gjorde ett 
program utan uppehåll mellan danserna där bland annat Jösse Härad var med. Ett fint sam-
arbete mellan dansare och spelmän var en förutsättning 
    I början på 2000-talet behövdes ledarhjälp till vuxnas folkdansgrupp så jag hoppade in, 
först som reserv sedan som ordinarie, så arbetsbördan kunde delas på fler.
    Målet med träningarna, förutom att ha roligt, har varit att skapa underlag för uppvisningar 
och lekledningar. Många av dem är årligen återkommande, såsom Gillets vinterstämma, 
midsommar på Hågelby, 6 juni vid Skärholmens Gård, lekledning på Källbrinksskolan och 
många fler.

    För att klara uppgifterna har vi utöver torsdagsträningarna haft helgträningsläger bland 
annat i Gysinge och Södertälje och på andra ställen, när det behövdes. Träffarna har stärkt 
sammanhållningen i gruppen och skapat ett bra samarbete med musikerna.
    Mycket träning och förberedelser har också lagts ned på resor och specialuppdrag som 
spel och dans i kyrkan. Resorna har varit både inom- och utomlands med dansare och spel-
män. En av höjdarresorna var till Kina 2009. Vi har också tagit emot utländska dansare och 
spelmän som kommit till Stockholm.
    Som dansledare vid träningarna gäller det att ha ett stort tålamod för att nå uppsatta mål. 
Som dansledare är man också stolt över resultatet när uppvisningarna är genomförda.

Leif Björklind
Dansledare

15

      Ett par händelser från de senaste åren:
Det var folkdansringens dag på Stortorget och solen sken. Det var trångt och många turister.
En amerikanare frågade mig om det var så här varje söndag!  Då förklarade jag att det var 
endast en gång om året. 
    Sist ut för uppvisning var Slagsta Gille. Jag spelade och berättade om danserna. Allt gick 
väldigt bra och publiken var med på noterna. Speciellt efter Hartzen Contra fick vi väldigt 
mycket applåder och uppskattning för hela uppvisningen.
    
    En annan upplevelse var resan till Sri Lanka år 2014, som var något helt annorlunda än vi 
är vana vid med stora kontraster i samhällena. 

    Som avslutning vill jag uttrycka min uppskattning av det goda samarbetet mellan oss 
dansledare.
          Lars-Göran Fröström

Dansledare



Gillesdans genom tiderna

Vad är gillesdans?
Gillesdans är en vidareutveckling av gammaldansen där grunddanserna utvecklats till 
mer eller mindre komplexa varianter, var och en med sitt eget namn. I vissa delar av 
Sverige kallas även detta för gammaldans.  

Motionsdansen började 1983 i lokalen Träffen i Hallunda 
Dansledare var Birgit och Lasse Svensson. 
Avgiften var 10:-/per person och danstillfälle.
Motionsdansen hos Slagsta Gille skedde först i samarbete med ABF och under senare år 
med Hallunda Folkets Hus. 
Samarbetet innebar att ABF och Hallunda Folkets Hus tog emot dansanmälningar och av-
gift/per termin betalades till samarbetsorganisationen.
Dansledare kom ifrån Slagsta Gille.

Dansledare i början: 
Stig och Dagny Lundqvist, Lasse Hedstrand, Pia Thorell 
med musik av Erik Eklund och Alf Johansson, 

Sven Törner, Karin och Björn Ohlson, Ingrid Persson, Berit Elweberg och
Stig Karlsson,

Vi fick sedan inte vara kvar och dansa i Hallunda Folkets Hus på söndagar.
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     Aktiviteten ändrades till gillesdans och dansdag blev måndagar i Hallunda Folkets Hus. 
Slagsta Gille tog över som ansvarig och avgiften var medlemskap i Slagsta Gille. 
Gillesdansledare de senaste åren: Anna-Lena och Bengt Sundberg, Bengt och Birgitta Carls-
son, Britt-Marie och Janne Östling, Maud och Astor Norberg, Märta och Gösta Odelberg, 
EvaGun och Rolf Redhult.

               Den som letat i arkivpärmar är
             Britt-Marie Östling
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Avslutning på gillesdansen för hösten 2019



Mina år som spelledare inom Slagsta Gille 2010-2020. 
                                  
    
    

      
     Min bana inom musiksektionen (MUS) startade 2010. Under åren har det blivit så att jag 
varit sammankallande och har stått för utskick till spelmännen. MUS har sedan 2017 gått 
ihop med stämmosektionen till musik- och stämmosektionen (MUSS). 
Ledarskapet för musikerna delar jag med Curt Carlsson. Han har varit en bra förebild och är 
fortfarande ett riktigt energiknippe!
     Några spelmän i föreningen har tyvärr gått ur tiden, men tack och lov så har vi fått lite 
påfyllning. En spelman kommer och en spelman går, så kommer det alltid att vara. Dragspe-
lare Lena Karlsson gick och Tobias Frööjd kom, han som drog ner medelåldern! Vi har lärt 
oss att ”inte skene” av Lena. Vi saknar också Lasse Berg, Lasse Öhrn och Hasse Eldeklev! 
     Från början spelade jag till barngruppen så länge den fanns, t.o.m 2012, därefter till ung-
domsgruppen och Premiärerna. Så småningom försvann de ut i vuxenlivet. Tid fanns då att 
spela för vuxendansarna, folkdansarna, tillsammans med en liten grupp spelmän som spelat 
för dem i flera år. Gruppen spelmän vid träningskvällarna har vuxit. Nu är vi 8-10 spelmän 
med fiol, nyckelharpa, gitarr och cittra som troget kommer på torsdagarna. Till uppvisningar 
och andra framträdanden kallar vi in övriga spelmän i Gillet som vill vara med. Framträdan-
de kräver mycket förberedelse. Ett bra samarbete behövs och det anser jag att vi har. Åter-
växt: Dansare och musiker har med olika aktiviteter bl.a. på Hågelby försökt locka vuxna 
och barn i närområdet till att komma med i föreningen, men det har varit en svår uppgift. 
Många speluppdrag har det varit under åren:
   Julgransplundring på Källbrinksskolan i Fullersta. En glad tillställning som ordnas av 
Fastighetsägarföreningen i Fullersta. Lekledning, fika och lekledning. Vi har varit på Draget 
i Norsborg flera år också, men lokalen är inte tillgänglig längre så då tog det slut.
   Folkdansringens Dag i maj, Stockholmsföreningar tågar med musik från Norrmalmstorg 
till Stortorget och visar upp sin verksamhet. Vi har varit representerade med uppvisning av 
barn, ungdomar och vuxna, de senare åren endast vuxengruppen folkdansare. En lång dag, 
vi tar oftast en paus på Stadsmissionens trevliga café.
   Under midsommarveckan har Edö servicehus  fått besök av oss i många år med spel och 
dansuppvisning, mycket uppskattat. Efteråt bjuds vi på kaffe och tårta. Midsommarafton är 
vikt åt Hågelby med lekledning, uppvisning, fikapaus, lekledning, uppvisning och dräktvis-
ning.  
   Under många år har vi spelat till dans på Skansen. Från början spelade vi kl 15-23 på Boll-
näsbanan, numera spelar vi  kl 18-22 på Galejan. Duktiga ljudtekniker får vår uppskattning!
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   Adventscafé: Fram till 2013 var vi i Grindstugan med eget barnluciatåg. 2014 och 2015 
hade vi adventscafé i Tumba bruk, Bancosalen. Det flyttades sedan till Tumba Folkets Hus i 
Segersjö. Där har vi haft våra caféer sedan dess med allspel, sång, uppträdande, dans, lucia-
tåg och hembakade lussebullar. Många besökande kom och lyssnade och fikade.
    Vinterstämman och sommarstämman: Vi deltar aktivt med spel till dansinstruktion, 
polskedans, gillesdanser och gammaldans i olika sammansättningar. 
     Kyrkoframträdande: 2012 midnattskonsert i Gustav Vasa kyrka efter FDR dag. Lite 
annorlunda med nattspel! Vi har tillsammans med dansarna gjort folkmusikmässan ”Träd in 
i dansen” vid ett flertal tillfällen i Botkyrka kyrka och i Säby kyrka. I samarbete med kantor 
Elisabeth Haag och motettkören har vi haft två kyrkokonserter, 2014 och 2019. Våra dansare 
har också medverkat vid konserterna. 2019 konsert i Jakobsbergs kyrka tillsammans med 
Järfälla spelmän. Mycket välplanerat av spelledare Lars Lindkvist och hans medarbetare. Ett 
fint program blev det med musik, sång och dans.
    Spelutbyte med Järfälla spelmän: Sedan några år (2013/2014) tillbaka gästar vi varan-
dra på vår respektive hemmaplan en gång per år. Vi spelar och fikar tillsammans. Det börjar 
bli en hel del musik som vi delgett varandra. 
    Folkdansringens stora gemensamma danskväll äger rum i Hallunda Folkets Hus i 
november. Lista med danser skickas ut och vi står för att sätta lämplig musik till och leda 
musiken. Några spelmän från andra föreningar kommer alltid med och det är roligt att få 
göra detta tillsammans. Ibland är vi 25-30 spelmän som försöker få plats på scenen.

    Resor och annat: Mycket förarbete, men det är roligt och det stärker gruppen att ha ett 
gemensamt mål.
     Maj 2011 dans- och musikresa till Bornholms festival. Där träffade vi det fina gänget 
Kråkstråk som spelade för Vallda folkdanslag i Halland.
   Annandagen 2011 glömmer vi inte. Vi hade fått förfrågan att leka midsommar på Sergel-
plattan med midsommarstång och danslekar! Mitt i vintern! Det blev lite mer påklätt än på 
vanlig midsommar! Tokigt! Men vi kunde gå in emellanåt och värma oss!
    Juli 2012 resa till Frankrike. Uppvisningar, utflykter och samvaro med våra franska vän-
ner som gästat oss året innan. Vi, Anders och jag, bodde hos Isabelle och Michelle. Spän-
nande! Uppvisningar och utflykter. En liten söt anka (gås), döpt till ”Slagsta” inhandlades av 
Michelle till gården på en marknad. Jag fick äran att rigga upp en fiol som fanns i familjen. 
Isabelle rördes, fiolen fick vara med på ett av våra framträdanden. Rörda blev de också när 
vi hade tagit till oss en av deras franska valser och framförde en dans till!
Sri Lanka november 2014. Tack Priya och Bruno! Utflykter, några uppvisningar, TV-in-
spelning och VARMT! 
   
     Fest: Många fester har det varit under åren och då är det förstås spel, sång och dans! 
Nobelfesten 2011 gjorde unge Tobias sin debut med att spela saxofon. Sedan har han fortsatt 
i rasande fart med gitarr och sedan fiol och blivit en av spelmännen som spelar till folkdan-
sarna. December 2012 julfest i Brantbrink. Ungdomarna dansade till Koppången, mycket 
långsamt och fint med linneklänningarna och ljus. Kul med något utöver det vanliga ibland 
som när vi anmodades spela Lambert walk – javisst, det gjorde vi förstås, Curt, Kerstin och 
jag, 2014 var det! 
  Nu är det ju så att vi är flera spelgrupper i Slagsta Gille och därför är inte det här en kom-
plett listning för de här åren. Det här är vad jag som spelledare varit mest engagerad i. 

Margareta Edström
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Spelmansstämmor genom åren
  

                                        

      Mitt uppe i förberedelserna för årets Slagstastämma den 8 februari, så ska jag titta till-
baks på gamla stämmor, men hur började det?  Efter att Slagsta Gille blivit förening 1980 
kom alla aktiviteter igång på direkten. 1981 arrangerade vi den första spelmansstämman  
vid Slagstabadet. Samling vid Brunnaskolan och marsch med standar i spetsen, spelmän och 
sedan barn i Slagstadräkt och vuxna i Slagstadräkt och i folkdräkter. Nere vid Slagstabadet 
hade vi monterat upp en dansbana framför en scenvagn från Stockholms Parkteater. Vilken 
stämning och vilket vackert läge och mycket folk!
     Vi var mycket väderberoende och efter några regniga stämmor beslutades det att flytta till 
Hågelbyparken, 1 juni 1991. Gäster Arne Modén, Eva Tjörnebo, Lotta Franzén. Två scener 
och en publik på ca 600 personer. 350-400 spelmän! Åren gick och  bl.a. tyckte vi att den 
stora scenen var för stor. Allt var för utspritt och många andra aktiviteter pågick runt om, 
grillning och barn i lekparken m.m. Vi drog ut scen och dansbana på en gräsmatta och var 
nöjda med det något år. En idé dök upp att arrangera sommarstämman ihop med Botkyrka 
Hembygdsgille och kunna vara på Trädgårdstorp, en underbar plats, mycket lämplig för vår 
sommarstämma. Regnalternativ i fina lokaler finns. 
     År 2004 började vi vårt samarbete med hembygdsgillet. Eva Tjörnebo 2004, Åsa Jinder, 
Iggesundsgänget, Nils Fläcke och Eva Tjörnebo igen år 2008. Vi fick några härliga stämmor 
fram till 2016, då vårt samarbete dog ut. 2017 blev tyvärr ett mellanår.
Vi tänkte, tänkte och tänkte hur ska vi göra i fortsättningen? Till slut föll vårt intresse på 
Tumba Bruk och samarbete med Tumba Bruksmuseum.
En mycket idyllisk plats med tillgång till servering och regnalternativ. Två stämmor där har 
varit lyckade och spelmän och åhörare har börjat hitta dit.
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   Vinterstämmorna började på Hågelby Gård och i stora huvudbyggnaden som stod helt tom 
efter det att ägaren, familjen Giertz, sålt Hågelby till kommunen och ingen aktivitet hade 
kommit igång. I fyra år från starten 1982 kunde vi husera i hela stora huset med scen på 
två våningar, bra kök som vi skötte på egen hand, flera bra lokaler för buskspel. Hela huset 
ångade med immiga fönster i de mycket kalla vinterdagarna. Bl.a hade vi rundtur med häst 
och släde några år. Alla de ”stora” spelmännen hade vi där under åren, Ceylon och Henry 
Wallin, Johnny Soling, Pål-Olle, Gösta Bäckström m.fl.  
1985 hade Hågelby börjat byggas om till restaurang. Var ska vi då hålla till?
    Slagsta Gård blev tillgänglig. Ganska små lokaler men det blev mysigt trångt.  Det jag 
minns från den stämman var då Erik Sahlström spelade på scen och hans fru satt på första 
bänk. Härligt minne. Ett år på Slagsta Gård och då hade Folkets Hus Hallunda blivit klart, så 
då blev det naturligt att flytta dit då vi också som förening var ”delägare” i Folkets Hus. Från 
1986 och fram till i år har Slagsta Gilles vinterstämmor hållit till i Folkets Hus Hallunda. 
     
     Hur får man då till en spelmansstämma? Musik- och stämmosektionen sammanträder, 
planerar och genomför. Med Slagsta Gilles föreningsmöten och styrelse i ryggen börjar 
arbetet. Man måste kontakta Folkets Hus och boka lokaler. Vilka ”dragplåster” ska vi ha i 
år? Leta spelmän, grupper, kursledare, dansledare, få tag i arbetsvilliga medarbetare, göra 
en budget, söka bidrag, få tag i ansvariga för olika aktiviteter, träffa Folkets Hus personal, 
komma överens med chefen, serveringen och vaktmästarna. Planera ett program, annonsera 
i olika media, sprida våra affischer, duka lokalerna med början fredag och fortsätta stämmo-
dagen, sätta ut vägskyltar tidigt på stämmodagen m.m. Årets stämma är Slagsta Gilles 38.e 
vinterstämma!

Curt Carlsson
 

  



                              Foton och bilder
   
Slagsta Gilles verksamhet har alltid blivit dokumenterad i skrift, teckningar och foton.
Många har varit inblandade i framtagande av tidningen Hällristningen, bl.a.
Seth Lund 
Roland Wester 
Kaj Lundbom
Annika Silwén  
Maud H Norberg
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Roland Wester tog många bilder och gjorde fina skrifter i Hällristningen och 
affischer för stämmor och andra verksamheter.

    Ovan ses en utställning med fina annonsblad för en del av de olika verksamheterna som 
fanns i Slagsta Gille. På annonsbladen kan man läsa om verksamheten och även se en fin 
bild från aktiviteten. Detta var en bra information om vår stora omfattande verksamhet före 
mobilens tid.

Maud Norberg fotade 140 personer från Slagsta Gille i folkdräkt som blev en bok år 2006.
På bilden blir Emma och Fredrik Välme fotade framför granhäcken i Hågelbyparken.
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     När det gäller bra och många kvalitetsbilder så är Åke Andersson outstanding. Han är 
oftast med på Gillets många aktiviteter med sin kamera. Han flyttar sig ljudlöst fram och 
hittar mängder med olika positioner för att få så levande bilder som möjligt. Ja, man märker 
knappast hans idoga fotograferande förrän det är dags att designa en ny Hällristning. Då 
kommer Åke med ett litet minne och ger mig. När jag kommer hem öppnar jag minnet och 
här hittar jag över 600 bilder snyggt inlagda i olika mappar, så man lätt kan se varifrån de 
kommer. Ja, nu är det bara att välja ut lämpliga bilder till de olika händelser, som varit un-
der perioden. Med denna stora fotomängd har tidningen blivit större och innehåller mycket  
bilddokumentation.

     På Gillets hemsida hittar man ännu flera av Åkes bilder från olika händelser.
Det är verkligen en fantastisk fotodokumentation som Åke gör och det ska vi verkligen tacka 
honom varmt för.
                            Maud H Norberg

Konsert i Jakobsbergs kyrka
med Järfälla spelmän och dansare samt 
Slagsta Gilles spelmän och dansare.

Vår fotograf var givetvis på plats då och 
hade ett speciellt fotopresskort.

Här är det på Stadshuset där han smygfo-
tar ungdomarna, som snart ska dansa, men 
här blir Åke avslöjad av spegeln i rummet.

Här fotar han under årets vinterstämma 
när Slagsta Gilles folkdansarna gör sin 
jubileumsdansuppvisning med sju special-
komponerade danser.

Här några foton på Åke 
med kameran alltid på 
plats vid alla evenmang 
där han letar fram fina 
bildvinklar.



Musik komponerad av medlemmar som spelas i Slagsta Gille

       

Rolf Svanberg 
Ajax och hönorna
Botsvidspolskan
Hågelbypolska 
Kärsbypolka
Tantschottisen
Här är glädje, här är bröllop

Ronny Belin 
Provpolska

Tobias Frööjd
Kringelschottis
Rubinvalsen
Måntorpsberget   
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Karin Wester
Gunnars 50 årsvals 
Jubileumshambo



                 Spel- och dansresor
                samt besök av gästande spel- och danslag  

1981  Dans- och musikresa till Finland
1982  Dans- och musikresa till Norge
1983 Gäster från Frankrike
1984 Dans- och musikresa till Frankrike
1986 Dans- och musikresa till Danmark och Helsingborg
1987 Gäster från Danmark och Helsingborg
1987 Dansgrupp till Mallorca
1988 Dans- och musikresa till Spanien
1989 Dans- och musikresa till Skottland
1990 Sparkstöttnings VM Multia Finland
1991 Dans- och musikresa Tyskland, Österrike
1991 Musikresa till Estland
1992 Gäster från Estland
1993 Ungdomsgruppen i Sälen
1994 Dans- och musikresa till Benelux
1997 Dans -och musikresa till Ungern
1998 Dans- och musikresa till Finland, Ryssland
1999 Gäster från Ryska Karelen
1999 Gäster BuS-besök från Avesta
2003 Nordlek Naestved Danmark
2003 Dans- och musikresa till Cypern
2004 Dans- och musikresa till Kreta
2008 Skåneresa Österlen, Kivik
2009 Dans- och musikresa till Kina

2011 Dans-och musikresa till Bornholm
2011 Gäster från Frankrike Les Sygovies
2012 Dans- och musikresa till Frankrike
2012 Dans- och musikresa till Sri Lanka
2014 Spelmanskryssning
2015 Dans- och musikresa till Sri Lanka
2017 Båtutflykt med Ejdern 
2017 Dans- och musikresa till Danmark
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Gruppfoto efter en dansuppvisning på Bornholm

På Bollnästorget på Skansen med våra franska gäster



Spel och dansgruppen på väg till Sri Lanka
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Tillsammans med vårt danska värdpar på Rönö



JUBILEUMSSKRIFT

Britt-Marie Östling
Janne Östling
Åke Andersson
Maud H Norberg


